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El redor relleva per sorpresa la
o

vicerectora de Docènc¡a de la Udt
El fins ara coordinador de Política Universitària, Paco García, assumeix el cànec ll
H aÊor Jaurme Psråa, nCIrmexrat direeton gemeraË d* la F'undaeÅ6 Ðdt
s.E.
I LLEIDA I Sorpresa ahir al consell
de govern de la Universitat de
Lleida. El rector, Roberto Fer-
nânde.z,va informar del cessa-
ment de Dolors Mayoral com a
vicerectora de Docència i va
amrnciar que el càrrec l'assumi-
rà Paco García,fins ara coordi-
nador de Política Universitària.
Mayòral passarà a ser coordina-
dora d'Innovació Docent. Fer-
nández va argumentar que la de-
cisió "té a veure amb el repte
que tindrà en els pròxims me-
sos la UdL a l'hora d'emprendre
la refonna dels graus". El Con-
sell de I'Estudiantat va recordar
que han reclamat reiteradament
la revisió dels graus i espera que
els canvis en I'estructura direc-
tiva "serveixin per implementar
millores en el seu funciona-
ment".

D'altra banda, l'exrector de
la UdL Jaume Porta va ser no-
menat director general de la Fun.
dació UdL. Femândezva expli-
car que aquest càrrec respon a
la voluntat de "rellançar" aquest
organisme i "enfortir" les rela-
cions entre la universitat i el tei-
xit empresarial i econòmic, aií, .

com potenciar l'ocupabilitat dels
estudiants.Així mateix, com va
avançar ahir SEGRE, el consell
de govern va donar llum verda
a una possible operació de tre-
soreria de sis milions per garan-
tir el pagament de les nòmines
en els pròxims mesos, davant de
f impagament de X-5,5 milions
de la Generalitat.

Veterinària

En un altre ordre de coses, el
rector va ratificar que els trenta
alumnes que han finalitzat cièn:
cia i salut animal podran acce-
dir el pròxim curs a veterinària
de l'Autònoma de Barcelona
amb elreconeixement sense cost

de I20 crèdits, extrem que va
elogiar el Consell de l'Estudian-
tat. En canvi, encara no hi ha
acord definitiu per a la doble ti-
tulació de veterinària entre la
UdL i l'Autònoma. Pròxima-
ment, es reuniran els rectors de
les dos universitats i el secreta-
ri d'Universitats, Antõni Caste-
llà, per rematar la negociació.

El Consell també va reiterar
les cítiques a l'ihcrement de les
matícul,es i va instar a potenci-
ar la qualitat dels màsters, ja que '
els alumnes pagaran 800 euros
més que el curs passat. Per
aquest motiu, proposen invertir
en programes innovadors i en
professors forans especialistes i
pioners en àmbit¡ concrets, per
aportar-hi un valör afegit.

Els alumnes amb un excel.lent en la fase general de la selectiv¡tat que van ser distingits ahir.

La Generalitat vol suprimir
les eleccions a les un¡versitats
I Uri document de treball ela-
borat per experts per a la co-
missió que estudia la reforma
de la govemança universitària
proposa substituir el govern,
consell social i claustre per un
patronat, un consell executiu i
un senat, segons va publicar
ahir ElPaís.FJsrectors i degans
serien nomenats pels nous òr-
gans de govern, en'què la Ge-
neralitat tindria una particþa-
ció majoritària, en lloc de ser
elegits per la comunitat univer-
sitària.

Segons la proposta, el patro-

nat nomenaria el rector, fixa-
ria l'estratègia universitària i
aprovaria el pressupost. El rec-
tor presidiria el consell execu-
tiu, que estaria format també
per vicerectors, gerents i de-
gans i només s'encarregaria
d'executar els mandats del pa-
tronat.

El senat només tindria ca-
ràcter consultiu i comptaria
amb un centenar d'integrants
entrre professors, alumnes i per-
sonal d'administració i serveis.
Aquest seria l'únic òrgan amb
representació d' estudiants.


